
Usnesení
  
z 13. schůze Rady města Český Brod konané dne 16.6. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 109/2005
Rada města v Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000Sb.,o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
schvaluje
přidělení bytu č. 7 na adrese Český Brod, Palackého 1256 od 1. 9. 2005 paní Červenkové, bytem 
Český Brod, Palackého 1256, na dobu určitou do 31.7.2007 za nájemné 712 Kč za podmínky 
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 33 na adrese Český Brod, Palackého 1256, k 31. 8. 2005.

USNESENÍ č. 110/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)   zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů 
schvaluje
dodatek k nájemní smlouvě č. 142/2001/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 9 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256 o 2 roky, tj. od 1. 8. 2005 do 31. 7. 2007.

USNESENÍ č. 111/2005
Rada města Český Brod 
po  projednání  podle   §102  odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších 
předpisů a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí 
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení auditu za rok 2005 mezi Městem Český Brod a společností Atlas 
Audit, s.r.o. se sídlem K Bílému Vrchu 1717, Čelákovice.

USNESENÍ č. 112/2005
Rada města Český Brod
po  projednání  podle  §  102  odst.  2)  písm.  m)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  
pozdějších předpisů
schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na byt č.15, podlaží 4, kategorie 1, typ 1+kk v čp.1256, Palackého 
ulice, v Českém Brodě, pí. Zdeňce Novotné, Zahradní 385, 538 43 Třemošnice celková plocha 
činí 27,83 m2  za nájemné ve výši 1 500 Kč na  dobu určitou od 1.7.2005 do 30.6.2006.

USNESENÍ č. 113/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s vyhláškou MPSV č. 
182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 



stanovuje
s účinností od 1.7. 2005 výši úhrad za úkony pečovatelské služby pro těžce zdravotně postižené a 
staré občany v příspěvkové organizaci „ANNA-Penzion a domov“ v Českém Brodě tak,  jak je 
uvedeno v návrhu.

USNESENÍ č. 114/2005
Rada Města Český Brod 
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s vyhláškou MPSV č. 
83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších právních předpisů 
stanovuje
s účinností od 1. 7. 2005 finanční normy na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla v zařízení sociální 
péče „ANNA- Penzion a domov“  u dietního stravování tak, jak je uvedeno v návrhu.

USNESENÍ č. 115/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 722/1 – ostatní plocha dle KN o výměře cca 492 m2 v kat.území 
Český Brod na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou dle platných právních předpisů předem 
určenému zájemci za cenu 5,- Kč za 1 m2 ročně, tj. celkem 2.460,- Kč ročně, plus míru inflace za 
uplynulý rok.

USNESENÍ č. 116/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů
souhlasí
s poskytnutím ubytování paní Monice Stojkové v bytě, který je v majetku města a který je 
pronajat paní Josefě Latové.  

USNESENÍ č. 117/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
jmenuje
Pana Ing. Richarda Lupoměského členem komise pro územní rozvoj a stavebnictví.

USNESENÍ č. 118/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů
zamítá
výměnu bytu mezi manželi Nankovými, bytem Český Brod, Palackého 1256, a paní Michaelou 
Nežádalovou, bytem Zbuzany čp. 3

USNESENÍ č. 119/2005
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem části pozemku stp.č. 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN o výměře 213 m2 a části 
pozemku stp.č 353/1 – zastav.plocha a nádv. dle KN, o výměře 269 m2 v k.ú. Český Brod předem 
určeným zájemcům. 

USNESENÍ č. 120/2005
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem pozemků a staveb v areálu Nemocnice s poliklinikou Český Brod dle přílohy, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení, předem určenému zájemci.

Jaromír Fischer
                                                                                                                                  starosta města
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